
 

 

Philips
Langaton stereokaiutin

Bluetooth®
Kellonäyttö
USB-lataus
20 W

BT4100
Voimakas, dynaaminen ääni

20 watin bassorefleksikaiuttimissa on tehoa ja tyyliä. Toista musiikkia langattomasti 
Bluetooth®-yhteydellä ja lataa älylaitteita nopeasti sisäänrakennetulla USB-portilla.

Vaikuttava ääni
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• 20 watin musiikkiteho

Käytön helppous
• Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Erittäin monipuolinen
• USB-portti minkä tahansa mobiililaitteen lataukseen

Helpot ja mukavat
• LED-kellonäyttö näyttää ajan selkeästi



 Langaton musiikin siirto

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta 
tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että 
energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan 
muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin 
tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, 
tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit 
nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä 
tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Äänitulo (3,5 mm)

Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia 
kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain 
laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). 
Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön 
kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko 
musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla 
kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.
BT4100/12

Kohokohdat
• Paino pakattuna: 1,49 kg
•

Yhteensopivuus
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad 4, uusi iPad, iPad mini, iPad 

ja Retina-näyttö, iPad mini ja Retina-näyttö, iPad 
Air

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 
6 Plus

• iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
• Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 

2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
• muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi
• muu Bluetooth-laite
• yhteensopivuus: Bluetooth 4.0 tai vanhempi

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HSP
• Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
• Äänitulo (3,5 mm)

Käyttömukavuus
• USB-portti: latausta varten (5 V, 1 A)
• Kello/versio: Digitaalinen
• Näyttötyyppi: LED

• Taustaväri: Kellanruskea
• Kello: 24/12 tunnin näyttö

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä
• Musiikkiteho: 20 W

Kaiuttimet
• Kaiutinelementit: 2

Virta
• Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz

Lisätarvikkeet
• Pikaopas
• Takuutodistus
• Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 296 x 112 x 120 mm
• Paino: 1,1 kg
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 321 x 155 x 172 mm
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